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INFORMATION 2020

DANMARKS STØRSTE GOLFMAGASIN OG GOLFNYHEDSSITE
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VELKOMMEN TIL GOLF-
SPORTENS EGNE MEDIER
Dansk Golf Union arbejder målrettet på at udbrede Golfsporten i 
Danmark og har løbende kontakt til både golfspillere og golfklubber i 
Danmark. Et samarbejde med os sikrer din virksomhed det bedst mulige 
afsæt for netop dit budskab og dit tilbud til golf Danmark.

Vi tilbyder dig muligheden for at kunne etablere en kampagne der både 
er på print og digitalt. 

Muligheden for at bruge video, audio, konkurrencer, advertorials, ny-
hedsbreve, indstik i bladet, annoncer digitalt og på print.

Kontakt os for at få sparring omkring dine ønsker og dine muligheder.  
Mail: erhverv@dgu.org 
Telefon 43262685 eller 43262720

DEADLINES 2020
2020 byder på min. 4 trykte versioner af Dansk Golf. Magasinerne skal i 
trykken ca. 3 uger før udgivelsesdatoen, og har derfor frist længe før den 
egentlige udgivelse.

Kampagneeksempel:

• 1 annonce opslag (2 sider) i Dansk Golf #1
• 1 annonceside i Dansk Golf #3
• 1 læserkonkurrence i Dansk Golf #2
• Bannerannonce i 12 nyhedsbreve
• 1 læserkonkurrence på Golf.dk 
• 10.000 videoreklamevisninger
• 1 advitorial der er bragt i Golf.dk nyhedsbrev  

og lagt på som nyhed på Golf.dk

Samlet pris ex moms 69.000 kr.

Ovenstående er blot et eksempel. Vi arbejder ud fra at den enkelte kunde skal have det kampagnetil-
bud, der understøtter netop deres behov og heldigvis er der ikke to kunder, der er ens. Om dit budget 
er 5.000 kr eller en halv million, så start med at kontakte os for at få sparring og et tilbud på hvordan vi 
kan understøtte din forretning og dine mål.

Medie Frist for materialer Udkommer

Dansk Golf 1 20. marts 6. april

Dansk Golf 2 30. april 14. maj

Dansk Golf 3 12. juni 26. juni

Dansk Golf 4 1. september 15. september

Golf.dk Advertorials 1 uge før

Nyhedsbreve 1 uge før

Videoklip 2 uger før

Konkurrencer 1 uge før

Dansk Golf er Dansk Golf Unions
Medlemsmagasin.

Magasinet husstandsomdeles til
mere end 100.000 husstande i hele
Danmark.

Oplag: 95.000 stk.
Læsertal: 111.000
1. kvartal 2019 Gallup/IndexDK

Udgiver
Dansk Golf Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 4326 2700
Mail: danskgolf@dgu.org

Morten Backhausen, Direktør
(ansvarshavende)

Claus Thomsen 
(redaktør)

Annoncer
DGU Erhverv A/S
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20

Jesper Skotte
Telefon 4326 2685
Mail: jsk@dgu.org

Aflevering af annoncer 
per mail til jsk@dgu.org
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DANSK GOLF ER 
DANMARKS MEST 
LÆSTE GOLF-
MAGASIN
• Alle golfhusstande
• Lav annonceprocent
• Online-omtale

Dansk Golf er uden sammenligning Danmarks største golfblad. Dansk Golf 
distribueres til alle danske golfhusstande og rammer derfor 150.000  
golfspillere – en helt unik position i markedet.

Dansk Golf udkommer i et kontrolleret oplag på ca. 95.000 stk. og 
har 111.000 læsere (1. kvartal 2019 Gallup/IndexDK)

SAMDISTRIBUTION
Det er muligt at samdistribuere eget materiale i hvert 
nummer af dansk golf i to forskellige varianter: limet/
indblæst i eller løst vedlagt Dansk Golf.

Løse bilag
A  Brochure, max 215 x 273 mm
B  Postkort/mindre tryksag som indstik
C  Kartenklæber – punktlimet som
 f.eks. shampoo-prøve AB C

Dansk Golf er 

5x større  
end den næststørste

golfpublikation i 
Danmark.

Ring til Jesper 
Skotte på 3050 2685 
eller skriv en mail på: 

jsk@dgu.org og 
hør mere om alle 
dine muligheder.

Dansk Golf er i særklasse det bedste golfmagasin i 
Danmark, både på indhold og resten af kvaliteten 
på magasinet. Vi distribuerer vores eget Golfstore 
Magazine som bilag til Dansk Golf måde og er 
sikret, at det når ud til alle golfspillere i Danmark.

LARS THONNING, GOLFSTORE
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Det er muligt at få en advertorial med i Dansk Golf. En advertorial er en annonce der
ligner redaktionelt indhold. For at læseren skal kunne se forskel er det markeret øverst at
det er en advertorial.

Det er både muligt at levere egen tekst og billeder, som vi sætter op for jer eller få os til
at lave det hele. Dvs. skrive en tekst, tage billeder og sætte det hele op. I får det til korrek-
tur inden det publiceres.

Se eksempler herunder fra Santander og Visit Lolland-Falster.

Ring til Jesper Skotte 
på 43 26 26 85 eller skriv 
på jsk@dgu.org og hør 

nærmere om jeres
muligheder

ADVERTORIAL
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TEKSTSIDE

DEADLINES 2020

MODULANNONCE
LISTEPRISER EKSKL. MOMS
1/1 side:  kr. 32.950
Dobbeltside/opslag:  kr. 54.500
Bagside:  kr. 45.630
1/2 side tværformat:  kr. 19.700

LISTEPRISER EKSKL. MOMS
1/3 side:  kr. 6.570
1/6 side:  kr. 4.130

1/1 SIDE
215 x 273 mm
+5 mm

DOBBELT SIDE/OPSLAG
430 x 273 mm
+5 mm

BAGSIDE
215 x 273 mm
+5 mm

1/2 SIDE
104 x 273 mm
+5 mm

1/2 SIDE
215 x 136 mm
+5 mm

1/3 SIDE
187 x 78 mm

1/6 SIDE
91 x 78 mm

FORMATER

FORMATER

Ram hele
målgruppen

til lave 
priser

100%
distribution i
målgruppen

Tekniske specifikationer
• Alle annoncer afleveres digitalt. Digitalt materiale skal overhol-

de Dansk Golfs kravspecifikationer. Sammen med ordreseddel 
skal print af annoncen eller PDF-fil fremsendes.

• Ved levering skal der altid være angivet, hvilke filer der frem-
sendes, og hvilke mål filerne er lavet i. For materiale, der ikke 
overholder kravspecifikationerne, vil efterbehandling blive 
faktureret særskilt efter gældende timesats.

• Digitalt materiale skal afleveres som PDF-dokument med kun 
en side. Er flere annoncer bestilt, skal de afleveres som separate 
pdf-filer. Farver skal være CMYK-definerede, der må ikke an-
vendes RGB- eller specialfarver. Billeder skal ligge i min. 300 dpi 
i 100% størrelse. Filen må ikke indeholde ICC-profiler.

• Læs mere på DANSKGOLF.DK

Medie Frist for materialer

Dansk Golf 1 20. marts 2020

Dansk Golf 2 30. april 2020

Dansk Golf 3 12. juni 2020

Dansk Golf 4 1. september 2020

Nyhed
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BLIV ANNONCØR OG FÅ 
DAGLIG ADGANG TIL 
GOLFSPILLERNE 

ANNONCE- 
FORMATER
Topbanner (930x180 pixel)
Artikelbanner (300x250 pixel)
Nyhedsbanner (300x250 pixel)
Sticky Skyscraper (160x600 pixel)
Big banner ( 930x600 pixel)
Video: .mp4

62.000 
nyhedsbrev modtagere

Golf.dk er danskernes foretrukne golfsite. Sitet  leverer underholdning, 
nyheder, og instruktion til golfspillerne. Sitet har 800.000 sidevisninger 
om ugen og mere end 100.000 unikke brugere om måneden i høj- 
sæsonen. Golf.dk er en bred og synlig platform, med let adgang til de 
danske golfspillere.

Bannere på Golf.dk
Vi har en række forskellige typer bannere at vælge imellem. 
Ud over forsiden er det muligt at få annoncerne placeret på 
otte forskellige sektionssider: Nyheder, Turneringer, Baner og tid, 
Golfoplevelser, Hole in one, Instruktion, Spil med.

Nyhedsbrevet Golf.dk
Nyhedsbrevet udsendes 2-3 gange om ugen til vores mere end 
61.000 abonnenter. I nyhedsbrevet kan du udelukkende annoncere i 
formatet 300x250 pixel. Annonce kan være enten et billede jpg, png 
eller en animeret gif fil.  

Golf.dk Advertorials
På golf.dk tilbyder vi at placere sponsoreret indhold. Dette indhold 
vil dukke op i samme format som normale artikler, med den eneste 
forskel at det gøres  med et tydeligt ”tag”, at indholdet er sponsoreret. 
Et eksempel på en advertorial på golf.dk kan ses herunder.  

Advertorials hjælper dig med at komme udenom “adblockers” .  
Derudover kan vi tilbyde advertorials både placeres på sitet og 
introduceres via Golf.dk’s nyhedsbrev.

Eksempel på sponsoreret indhold

Nye formater introduceres løbende. 
Hold dig orienteret på Golf.dk

N OT E

800.000 

sidevisninger om ugen 
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Videoklip
Trends fra nyhedssider og underholdningssider viser, at 
internetbrugere gerne vil se videoklip . Denne trend følger vi 
også på Golf.dk og kan derfor tilbyde annoncører reklamespot 
foran og efter alle vores videoklip.

Videoklippet som annonceform giver dig som annoncør 
mulighed for også at inddrage, musik og tale i samspil med 
de levende billeder for at understrege det budskab du gerne 
vil sende til seeren. Derudover findes der ikke adblockere der 
kan deaktivere videoklippet.  

Klik på videoklippet herunder for at se et eksempel: 
Videoer skal indsendes i .mp4 format

Konkurrencer
Ønsker du som annoncør  at udvide din egen 
nyhedsbrevs mailingliste, eller blot  skabe omtale/
opmærksomhed om et nyt produkt/service , kan 
du sammen med golf.dk opsætte en konkurrence. 
Et af kravene for deltagelse er at deltager i konkur-
rencer også giver  ”permission slip” til at blive en del 
af golf.dk’s nyhedsbreve. Muligheden for at afvikle 
konkurrencer udbydes kun til vores annoncører og 
partnere. 

Medie Frist for materialer

Golf.dk Advertorials 1 uge før

Nyhedsbreve 1 uge før

Videoklip 2 uger før

Konkurrencer 1 uge før

DEADLINES

GOLF.DK ER BLANDT 

TOP 35 
SITES I DANMARK

NYT 
FORMAT

Annoncer
mailes til:

jsk@dgu.org

ANNONCESALG
DGU Erhverv A/S
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

JESPER SKOTTE
Salgsdirektør

Tlf: +45 4326 2685
Mobil: +45 3050 2685

Mail: jsk@dgu.org

KONTAKT 
OS...



Golfsportens 150.000 aktive gør denne til Danmarks største 
sportsgren for voksne. Golfspillerne udgør en attraktiv mål-
gruppe af købedygtige danskere, der er kendetegnet ved 
at have høje husstandsindkomster, og med flere penge til 
forbrug end gennemsnitsdanskeren. Det er en gruppe der 
betaler ekstra for mærkevarer og kvalitet. 

De  interesserer sig for: 

- Sundhed
- Teknologi
- Boligindretning og boligudstyr
- Kultur
- Ferier
- Gastronomi
- Handel med aktier og obligationer

Ud af de danske golfspillere har:
• 41% brugt over 20.000 kr. på ferie inden for det sidste år.
• 87% Gået særligt efter mærkevarer og kvalitetsprodukter
• 40% sagt at de ofte bruger penge på luksusprodukter

 Mænd = 70%              

 Kvinder = 30%

<30 år 40-49 år
30-39 år

>49 år

9% 6% 13% 72%

 Ikke oplyst <300.000 kr. - 599.999 kr. - 899.999 kr. >900.000 kr.

13%

    30%

     24% 

           21%

HUSSTANDSINDKOMST

MØD DE DANSKE GOLFSPILLERE

49% 60%

55%

47%

Har søgt på nettet eller kontaktet
en leverandør, producent eller
butik inspireret af Dansk Golf

Har ofte/en gang imellem overvejet 
at købe noget, der er annonceret i 
Dansk Golf 

Synes annoncerne i Dansk Golf er 
interessante/megetinteressante

Har købt varer, der var omtalt eller 
annonceret i Dansk Golf

DGU Erhverv A/S   Idrættens Hus   Brøndby Stadion   2605 Brøndby   erhverv@dgu.org   golf.dk


